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المحور األول: الملف السياسي والدستور

نقاط  وكانت هناك  السياسية على عدة مستويات  العملية  المدني ومؤسساته في تحريك  المجتمع  تكلمنا عن دور  لقد 

 اساسية ترتكز عليها هذه العملية وهي:

ألننا نعتقد أن المجتمع الدولي لم يعمل  :  العملية السياسيةتحقيق تقدم بملف المعتقلين كأجراء أولي لبناء الثقة في  ◆

 تقدم. يحقق اي انجاز وال اي  المعتقلين ولمبشكل حقيقي على ملف 

فنحن كمجتمع مدني نتقبل اننا لسنا الطرف االقوى  :  يجب على المجتمع المدني اختيار المواضيع التي يجب ان تناقش  ◆

الذ  الصوت  هذا  الصوت  يملك  نحن من  دماء ولكن  ننسى  وال  ان ننسى معتقلينا  فال يجب  التنازل عنه  ي يجب عدم 

ونضع خطة للمواضيع االهم التي يجب النقاش بها    أخطائنافيجب ان نتعلم من    هباء.شهدائنا فلن تذهب هذه الثورة  

    .حتى نصل الى حل مقبول ولو اخذنا مدة طويلة نحن نعمل مناصره لقضايانا

خلق نواة صلبة للمجتمع المدني تعمل بشكل تطوعي وايضا ممثلين   :المدني  عمل المجتمعلخلق ديناميكيات جديدة  ◆

عن المجتمع يجتمعوا بشكل دائم لضمان الفاعلية واالنتاج فنحن نملك الثقة من قبل المجتمع فقد عملنا معهم في  

قادر على خلق ديناميكيات انسانية  دور الحكومة في اوقات كثيرة فالمجتمع المدني    السيئة ولعبناالحاالت االقتصادية  

 . واجتماعية وتعليمية تكون ورقة ضغط على العملية السياسية والدستورية

من خالل تجمعات فاعلة للمجتمع المدني قادر على التأثير والعمل بشكل مناطقي  :  وحمايتهاالمدنية    توسيع المساحة ◆

مساحة مدنية يجب اخذ الحوار ايضا الذي يعمل عليه  ك  نحن   .األخرىلضمان فاعليته وتطويره وربطة مع المجتمعات  

 .السوريون لبناء الثقة وتعزيز هذا الحوار بدعم من المنظمات التي تعمل بجانب المجتمع المدني

فتنوع المجتمع المدني السوري يعتبر نقطة قوية تساعد على توحيد  :  عرض حاجات واولويات مشتركة للمجتمع المدني  ◆

ات تنظم العمل فيما بينها واختيار ممثلين حقيقين لنا فممثلينا في المجتمع الدولي ال ينتمون  مؤسساته من خالل هيئ

من اختيار المجتمع الدولي الذي بتنا نعرف انه هو من يقف ضد المجتمع    السوري فهمالى هذه الثورة وال الى المجتمع  

الم   .السوري وليس معه حافظة نسيج مجتمعنا الجميل والعمل  ويجب على المجتمع المدني السوري العمل على 

على ابعاد االسالم السياسي عن موضوع الثورة وابعاد المنظمات التي تمثلنا امام المجتمع المدني وهي ليست من  

فالسؤال الذي نسأله دائما لماذا يقوم المجتمع الدولي باختيار    .اختيارنا واستبدالها بمنظمات نثق بها ونختارها نحن 

فمؤسسات المجتمع المدني هي من يجب    يمثله؟رجوع الى ارادة الشعب الذي له الحق فقط باختيار من  هؤالء دون ال

 . ان تؤثر على الدستور لذلك يجب ان تكون عن طريق الترشح او التزكية

وادواره ◆ المدني  المجتمع  مؤسسات  تطوير  الى  الكبيرة  والتعلم  :  الحاجة  التوافق  وبناء  التنوع  تضمن  خلق مساحات 

 .مستمر من خالل التجارب السابقةال

ذكر الزمالء انه ال يمكن  :  العودة الطوعية واالمنة للنازحين والالجئين بعد ايجاد حل سياسي يضمن بيئة امنة للعودة  ◆

ادراج ملف النازحين والالجئين كملف انساني فهو موضوع سياسي بامتياز كملف المعتقلين والمغيبين قسريا فال يمكن  

  600000او    5000000عن االنسان فالسياسة هي سبب الكوارث التي تحصل لإلنسان فنحن نتكلم عن    فصل السياسة 

نازح تم العمل على تغير اجتماعي وتغير ديمغرافي لهؤالء باإلضافة الى الموضوع االقتصادي وموضوع نزع الملكيات هذا  

 .الموضوع يتجاوز الموضوع االنساني والحماية االنسانية العملية

م ذكر نقطة هامة في هذا السياق التغير الديمغرافي الذي انشغل عليه منذ فترة قريبة من خالل تسهيل عملية وت ◆

المطروح من سيأتي   فالسؤال  العسكرية  الخدمة  في  يرغب  ال  لمن  اذن سفر  بإعطائهم  الشباب من سورية  خروج 

   التسهيالت؟مكانهم ولماذا كل هذه 
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هذه   ◆ في ضل  العودة  يريد  من  اوال  السؤال  والظروف    الفوضىويجب  واالمان  االمن  توفر  وعدم  االعتقاالت  هذه  وكل 

عودة طوعية بدون بيئة امنة تضمن حياة كريمة للمواطن السوري فإذا    السورية فالاالقتصادية السيئة في كل المناطق  

من يسعى الى تعزيز الفوضى والفقر    السوري فهوموجود النظام  توفرت هذه البيئة االمنة نضمن بشكل اكيد انه لم يعد  

 . وعدم االستقرار

مباشر في العملية الدستورية وتكون مادة للنقاش فالنازحين والمعتقلين    تصب بشكلجميع المواضيع التي تكلمنا عنها   ◆

ات المجتمع السوري والتي تهم  عليها هي من اولوي  أكدنامن المواضيع السابقة التي    االمنة وغيرها والعودة الطوعية  

جميع السوريين في الداخل والخارج هي من يجب ان تكون محور اساسي في العملية الدستورية ونحن كغرفة مجتمع  

العملية السياسية ونعمل بالتوازي مع المواضيع السياسية التي يتم العمل    المراقب على مدني يجب ان نلعب دور  

 . عليها

  

 القضايا االجتماعية واالقتصاديةالمحور الثاني: 

 :: لقد كان هناك اقتراحات كثيرة ومداخالت مهمة على هذا الموضوع سنعرض اهم النقاطالشفافية

بالسياسيين وال بالعسكريين ولبناء الثقة يحتاجون الى شيء ملموس لذلك اقترحنا المجتمع السوري ليس لدية الثقة   ◆

 . وجود منصة اعالمية على مواقع التواصل

 . ضرورة وجود رقابة على أموال السوريين في البنوك اللبنانية ◆

 واألردن. لبنان  المفوضية فيوجود رقابة على عمل  ◆

دراسة اسباب التدهور االقتصادي الن العقوبات هي ورقة   قيصر یجبقانون  تدهور الليرة السوریة غير مرتبط بالعقوبات و ◆

 السكان باستثناءغير مباشر على    أثرالضغط المتبقية التي تضمن عودة السوریين واستعادة امالكهم فالعقوبات لها  

 .الجانب االنساني من العقوبات 

 

  المحور الثالث: القضايا اإلنسانية والقضايا المتعلقة بالحماية

النزوح المتكرر ألكثر من منطقة يؤثر نفسيا واقتصاديا على االنسان فهناك تطهير عرقي وتغير في الهندسة الديمغرافية   ◆

 . بقرار سياسي وليس بقرار انساني  الشيء ينفذوهذا 

والثأر واالعتقاالت والخد   ◆ التصفيات  المناطق الجنوبية وريف دمشق يواجهون مشاكل  مة  العائدون الى سوريا وخاصة 

 . االجبارية التي تدفع الشباب للهجرة والهرب من البالد
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تضمين المجتمع المدني والمرأة في العملية السياسية المحور الرابع: 
والمشاركة واالنخراط

في   ◆ لتضمينها  االساس  هو  االقتصادي  المرأة  تحرر 

 السياسية. العملية 

مشاركة  ◆ في  النسائية  الكوتا  على  التركيز  ضرورة 

المرأة في كافة المنصات واللجان والعمل على رفع  

اماكن   في  النساء  فاعلية  لضمان  النساء  قدرات 

القطاع   وخاصة  القطاعات  جميع  في  تواجدهم 

 .والحقوقي السياسي والمدني 

ضمن    تأكيد ◆ النسوي  الفكر  اصحاب  مشاركة  على 

 المناصفة. هذه الكوتا باتجاه 
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 التوصيات 

وجود منصة اعالمية على مواقع التواصل تربط المجتمع المدني في العمل السياسي وتعتبر قناة تواصل بينهم وتعمل    .1

الراجعة لتوضيح كيف تكون العملية السياسية والدستورية ونتائجها وهذا يساعد على  بشكل دائم على نقل التغذية  

 فهم هذه المصطلحات الجديدة على المجتمع وتزيد من معرفته.

العمل على تحديد كتيب دليل مصطلحات العمل المدني والسياسي وذلك كمرجع ألطراف العملية السياسية والحوار   .2

 لمصطلحات والكلمات والجهات المؤثرة والمتأثرة بالعملية السياسية. السوري السوري يحدد معاني ا

 اقتراح محور خامس هو اجراءات بناء الثقة للعمل على هذا المحور بشكل عملي وجدي.  .3

 اخراج ورقة مبادئ دستورية من قبل غرفة المجتمع المدني وتقديمها للجنة الدستورية عن طريق مكتب المبعوث.  .4

 من وجود عوامل تنمية مجتمعية مما يزيد من مصداقية العملية السياسية. وضع استراتيجية تض   .5

توحيد مؤسسات المجتمع المدني وعمل هيئة موحدة لهذه المؤسسات وابعادها عن التسيس حتى ال تصبح هذه   .6

 المؤسسات تابعة لحزب ما. 

 اشراك المجتمع المدني في الحل السياسي بشكل مباشر.  .7

 التخصصية على منصة غرفة المجتمع المدني للعمل عليها ولمنحنا مساحة من حرية النقاش. االسراع في افتتاح الغرف   .8

يجب على مكتب المبعوث الضغط باتجاه كيف يتم االنفاق على الملف السوري واين تصرف االموال وكم أنفق على   .9

واالردن الن هذا الملف ال يوجد رقابة  الموظفين وكم انفق على ماعونه السوريين وهل تصل جميعها وخاصة في لبنان  

 عليه فيجب ان يكون هناك شفافية في صرف كل ما هو أت باسم الملف السوري. 

يجب ان يكون هناك رقابة على عمل المفوضية فهناك انتهاكات كثيرة لحقوق االنسان في عمل المفوضية عدى على   .10

 االنتهاكات التي تحصل من قبل الحكومة اللبنانية. 

لمخيمات بعد عشر سنوات مثال مخيم الركبان ال يوجد نقطة طبية وصعوبة وصول المواد الغذائية واالغاثية وانعدام  واقع ا .11

 التعليم. 

 نريد توصية من قبل االمم المتحدة لنستطيع تحديد احتياجات   الالجئين عن طريق العمل معهم بشكل مباشر.  .12

  –التي نود العمل عليها، على سبيل المثال )العدالة االنتقالية    تشكيل مجموعات واتس آب بعدد المواضيع أو الملفات .13

 عودة النازحين والالجئين(.   –البيئة اآلمنة 

كل مجموعة تحتوي من ثالث إلى خمسة أعضاء يعملون على موضوع معين، يراعى في التشكيل االختصاص أوالا ثم   .14

 التوزع الجغرافي. 

 االت ذات الصلة بالموضوع المراد طرحه. تقوم كل مجموعة أوالا بجمع األبحاث والمق .15

 ثّم تقوم كل مجموعة بصياغة مسودة للدراسة المراد إجرائها. .16

ليضعوا   .17 أيام  إلى عشرة  ويعطى األعضاء مدة أسبوع  المدني  المجتمع  أعضاء غرفة دعم  لجميع  المسودة  تُرسل  ثم 

 مالحظاتهم ويرسلوها للمجموعة المعنية. 
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ظات ثّم تحدد موعد معيّن لالجتماع باألعضاء واإلجابة على المالحظات المرسلة بشكل  المجموعة تقوم بمناقشة المالح .18

 مستفيض، )هنا قد نحتاج أكثر من جلسة حسب كمية المالحظات(. 

أخيراا تتم صياغة الورقة المشتركة وفق رأي األغلبية مع تثبيت الرأي المعارض بوضوح وتوضيح أسباب المعارضة لرأي   .19

 األغلبية. 

 ك ترسل الدراسة لمكتب المبعوث ليضع مالحظاته لمناقشتها أو ليقوم بنشرها في حال لم تكن لديه تحفظات. بعد ذل  .20

تنشر الورقة على موقع الغرفة وكذلك على صفحات التواصل االجتماعي وُيرسل ملّخصها لصحف عالميّة لتتم صياغته   .21

 كمقال باسم غرفة دعم المجتمع المدني. 

اء المجتمع المدني وتمكينهم من العمل بحرية والمظلة يجب ان تكون بشكل مكتب فيزيائي  ايجاد مظلة لحماية اعض  .22

 تابع للغرفة المدنية موجود بجميع المناطق في الداخل السوري والدول المجاورة المستضيفة لالجئين. 

 اشراف الناشطين عن طريق المكتب على المساعدات األممية بشكل مباشر ويمارسوا دور رقابي.  .23

 

 
 
 

 ٢٠٢١, المشاورات اإلقليمية لغرفة دعم المجتمع المدني
 

من قبل مكتب المبعوث الخاص لسوريا كآلية للتشاور مع مجموعة واسعة    2016( في يناير  CSSRتم إنشاء غرفة دعم المجتمع المدني )
المدني. من خالل   المجتمع  الفاعلة في  الجهات  المدني االجتماع والتفاعل    CSSRومتنوعة من  المجتمع  الفاعلة في  للجهات  ، يمكن 

 ذات الصلة في األمم المتحدة ، وكذلك أصحاب المصلحة الدوليين. وتقديم رؤاهم وأفكارهم إلى مكتب المبعوث الخاص والجهات الفاعلة 
 

 تهدف هذه اآللية إلى جعل عملية التأمل في األمم المتحدة أكثر شموالا. 
 

 . OSE-Syriaعلى عاتق  CSSRيقع اإلشراف العام والتوجيه على  
 لتقديم الخبرة المنهجية والدعم التشغيلي    OSEالنرويجي لحل النزاعات والمؤسسة السويسرية للسالم من قبل    NOREFتم تفويض مركز  

 والتقني للعملية. 
 .اآلراء الواردة في هذا التقرير تعبر عن ملخصات األنشطة المختلفة وال تعكس بالضرورة وجهات نظر األمم المتحدة
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